
   
 

 

 

 

Dubbeldam, 18 april 2021 

 

Betreft: Géén herdenking Dubbeldam 2021 

 

Geachte heer of mevrouw, 

Tot onze grote spijt moet ik u hierbij mededelen dat, in tegenstelling tot veler verlangens, ook dit jaar de 
oorspronkelijk voor 8 mei aanstaande geplande herdenking bij het Artilleriemonument in Dubbeldam volgens het 
inmiddels bekende en traditionele protocol geen doorgang kan vinden. De achtergronden bij dit unaniem door het 
bestuur genomen besluit moge u, zeker gelet op vigerende COVID-richtlijnen en de leeftijd van het merendeel van 
de gebruikelijk aanwezigen, duidelijk zijn. Wij allen hoopten tot op het laatste moment op betere berichten.  

Wel zal dit jaar alleen de voorzitter van het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, de reserve 
luitenant-kolonel der Artillerie de heer R.G. Boissevain, tezamen met de reserve eerste luitenant der Artillerie b.d, 
de heer R.E. Kamp, in besloten kring en op enig moment op zaterdag 8 mei aanstaande bij ons monument één 
krans leggen. Zij doen dit namens ‘alle traditionele kransleggers’ te weten de nabestaanden en/of 
vertegenwoordigers van het toenmalige personeel ingedeeld bij de afdeling (I –) III 14 R.A., die de in de meidagen 
van 1940 bij Dubbeldam zijn gesneuveld. Dat waren de reserve kapitein W.J.Dethmers, de dienstplichtig soldaten 
H. van den Akker,  J.H. van Elten, J. ter Steege, G.Westerdijk en L.J. Pennings; maar ook namens ook het Wapen der 
Artillerie, de Bond van Wapenbroeders, de Gemeente Dordrecht, de Winkeliersvereniging Dubbeldam, de Stichting 
Oud Dubbeldam en de Vereniging Officieren Artillerie. 

Het leek ons goed u hierover via deze weg te informeren.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, 

 

Jaap Boiten 

kap (R) der Artillerie b.d. 
secretaris “Stichting Artilleriemonument Dubbeldam” 

 
R.G. Boissevain, voorzitter  J.J. Boiten, secretaris  Mr. R.P. Kroes, penningmeester 
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PER EMAIL VERZONDEN 
 
aan alle relaties van de Stichting Artillerie 
Monument Dubbeldam 


